
Pestro dogajanje v okviru Dnevov svetovalnih središč 

 

Od 25. do 27. septembra 2019 je v JV regiji Slovenije potekal največji karierni dogodek 8. regijski 

Festival zaTE pod okriljem Dnevov svetovalnih središč, v sklopu katerega smo na Centru za 

izobraževanje in kulturo Trebnje (CIK Trebnje) izvedli različne aktivnosti, namenjene prebivalcem v 

lokalnem okolju. Organizatorja festivala sta bila RIC Novo mesto in Zavod RS za zaposlovanje OS Novo 

mesto, sodelujoči partnerji pri pripravi in izvedbi festivala pa organizacije za izobraževanje odraslih, in 

sicer CIK Trebnje, ZIK Črnomelj in Ljudska univerza Kočevje. 

Evropska unija, katere del smo že petnajst let, je prinesla vrsto pridobitev, ki so pomembno vplivale na 

naše življenje, izboljšave pa lahko občutimo na vseh področjih, v lokalnem in širšem prostoru. Na 

strokovnem dogodku CIKovo poSVETovanje, ki je predstavljal tudi uvod v 8. regijski Festival zaTE, smo 

tako predstavili: kako smo z evropskimi sredstvi razvijali in spodbujali vseživljenjsko učenje do sedaj in 

kako ga bomo jutri; kako smo z evropskimi sredstvi spodbujali prenos znanja v gospodarstvu; 

predstavili primer celovitega razvoja regije s pomočjo evropskih sredstev; niz odličnih evropskih zgodb 

iz lokalnega in širšega okolja. Predstavili so se izjemni projekti z različnih področij delovanja, tako 

družbe, posameznikov, gospodarstva, izobraževanja in osvetlili kar nekaj dosežkov, ki so vidni po izteku 

projekta in načrte za prihodnje. Na dogodku so sodelovali predstavniki različnih zavodov in organizacij: 

CIKTrebnje, CMEPIUS, Občina Trebnje, Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine, Šolski center 

Novo mesto,  GRM Novo mesto – Center biotehnike in turizma, RRA ROD Ajdovščina, KSS Pergam 

Europapier – Papirografika d.d., šole, vrtci, društva in drugi iz lokalnega in širšega okolja pa so se 

predstavili na »Info točkah«. 

V okviru festivala smo izvedli delavnice, na katerih smo zabeležili 109 udeležencev. Me njimi so bili 

brezposelni, zaposleni, upokojenci, osebe z motnjami v duševnem razvoju, udeleženci izobraževanja 

odraslih, pripadniki romske skupnosti in drugi. Vsebine so bile aktualne in pestre, vsak posameznik je 

lahko našel nekaj zase, od načrtovanja lastne kariere in pridobitev znanj za boljši nastop na trgu dela, 

do tehnik sproščanja za zdravo življenje, učinkovite komunikacije, učenja spletnega nakupovanja in 

varnosti na internetu ter učenja francoščine. Pri izvedbi delavnic smo sodelovali z Optius Moja 

zaposlitev in s Centrom za krepitev zdravja, ZD Trebnje. 

Obiskovalcem so bile na voljo tudi svetovalke ISIO v svetovalnih kotičkih, kjer so dobili konkretne 

informacije in nasvete glede možnosti izobraževanja ali iskanja zaposlitve. Na stojnici znanja pa je 

sodelovala tudi ambasadorka učenja ga. Tadeja Bartolj, ki je svoje izkušnje z učenjem delila med 

obiskovalce in prispevala k promociji vseživljenjskega učenja. Udeležba na dogodkih festivala je bila 

brezplačna, saj je dejavnost sofinanciralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropski 

socialni sklad. 

 

 



 



 

 



 

 



 

 
 

 

 


